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Beste ouders, 
 
Belofte maakt schuld.  
 
Wij beloofden alle geïnteresseerden regelmatig op de hoogte te houden over het reilen en 
zeilen binnen onze school. Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de 
activiteiten en initiatieven van deze maand. 
Dankzij het enthousiasme van onze leraren is het nieuwe schooljaar vlot van start kunnen 
gaan voor onze kinderen. Zij voelen zich al helemaal thuis bij hun nieuwe juf en hebben 
ondertussen goed kennis kunnen maken met de school, nieuwe klasgenootjes, nieuwe 
directie en nieuwe zorgjuf.  
 
Dag van de leerkracht! 
 
Zonder de dagelijkse inzet van onze leerkrachten kunnen wij geen ‘school maken’ op een 
kwalitatieve, leuke en zorgzame manier. Dankzij de toewijding van heel het team krijgen in 
onze school al de ons toevertrouwde kinderen de beste kansen op onderwijs en 
zelfontplooiing.  
De Internationale dag van de Leerkracht was dan ook een prima gelegenheid om die 
waardering te tonen. De kleuterjuffen en onderwijzers werden terecht verwend. Vorige 
vrijdag werden zij door de directie verrast met een uitgebreid tienuurtje en op maandag 
trakteerde het oudercomité alle leerkrachten op taart en een “glaasje M&M’s”. 
Langs deze weg nog een dikke merci aan alle personeelsleden voor alles wat jullie telkens 
weer opnieuw, dag in dag uit, met veel enthousiasme voor onze kinderen van GBS De Kiem 
Wambeek doen!  
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Week van het Bos 
 
Tijdens de Week van het Bos, van 6 tot en met 17 oktober 2014, worden  
er in heel Vlaanderen activiteiten georganiseerd.  
Ook onze gemeente organiseert deze maand bosuitstappen voor de leerlingen van de  
lagere school. Wanneer je kind met zijn of haar klas naar het bos gaat, vind je in het  
overzicht van oktober aan het eind van deze nieuwsbrief. Ook de juf zal jullie tijdig een 
seintje geven. Vergeet alvast niet op die dag laarzen en regenkledij mee te geven. 
 
Halloweentocht  
 
Schudden en beven, heksen door de lucht zien zweven..vampierensoep smullen of je buik 
met afgehakte vingers vullen…voor bangeriken een foltering, maar wie wel durft, schrijft in 
voor de wandeling!!!  
Het Maantje Wambeek, het oudercomité van GBS De Kiem Wambeek en CKO Breugelkind 
organiseren op 24 oktober tussen 18u30 en 21u een Halloween wandeling.  
Wie durft er zich inschrijven? 
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon (voor een griezelige wandeltocht en soep met 
spinnen). 
Meer info zie de persoonlijke uitnodiging.  
 
Gezonde donderdag 
 
Gezonde leefgewoontes zoals evenwichtig en gevarieerd eten en voldoende bewegen 
worden best van jongs af aan geleerd.  
Als school hebben we een invloed op het gezondheidsgedrag van de leerlingen.  
Het effect op kinderen van een gezond en duurzaam gezondheidsgedrag wordt  
nog versterkt wanneer ouders en school samenwerken. 
Daarom zijn wij deze maand opnieuw van start gegaan met onze “gezonde donderdag”  op 
school. We zorgen die dag voor gezonde tussendoortjes: fruit, yoghurt,…  
We merkten dat vele leerlingen hiermee al rekening hielden. 

Dikke pluim!  
EN … zoals al aangekaart in de nieuwsbrief van september …  
proberen we het dit schooljaar nog beter te doen!  
Donderdag wordt meteen ook ‘waterdag’!  
Die dag wordt er enkel water gedronken.  
 
 
Herbruikbare verpakking 
  
Helaas zien we de laatste tijd terug veel afval op de speelplaats (individuele verpakkingen 
van koekjes, brikjes, blikjes …)  
Daarom promoten wij het gebruik van herbruikbare drinkbussen, brooddozen, koekendoosjes 
en fruitdoosjes! 
Frisdranken, energydranken en chips zien we liever helemaal niet op school, dit zijn 
versnaperingen voor op feestjes of thuis. Ook koekjes met chocolade bannen we uit de 
boekentassen. 
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Dit werd eerder al gevraagd maar we zagen tot onze spijt dat sommige kinderen(lees 
ouders) zich niet altijd aan deze afspraak hielden.  
Dit kan beter en vraagt om extra aandacht. 
 
Casual Friday 
 
Om onze leerlingen te stimuleren om naar de gezonde tussendoortjes te grijpen willen we ze 
belonen en toelaten dat ze … en dit enkel op vrijdag … eens een extraatje mogen 
meebrengen.  
Dus … vrijdag mag het wat meer zijn: een suikerwafeltje, een chocoladen koekje, een 
snoepje of  …  
 
LABO 
 
Leren Afval Beheren Op school (LABO) is een interactieve vorming voor leerlingen uit de 
tweede en derde graad van het basisonderwijs. Enthousiaste animatoren verzorgen de 
vorming. De kinderen van het 3de, 4de,5de en 6de leerjaar maken kennis met alle facetten van 
het sorteerproces. Ze krijgen ook praktische tips die ze meteen op school en thuis kunnen 
toepassen.  
LABO is een slimme zet voor onze school, het sluit volledig aan bij de eindtermen, zet ons op 
weg naar een goed afvalbeheer, legt de nadruk op preventie, hergebruik, sortering en 
recyclage van afval en brengt onze kinderen kennis bij die een heel leven meegaat.  
 
Scholenloop 
 
Op dinsdag 23 september namen alle leerlingen van het 1ste tot en met het 6de  leerjaar deel 
aan de jaarlijkse scholenloop, mede georganiseerd door de gemeente Ternat, rond de vijver 
van Kasteel Kruikenburg. 
Ook dit jaar hebben onze kinderen mooie wedstrijden gelopen en behaalden zij puike 
resultaten. Na de zware inspanningen kregen alle winnaars (deelnemers) een drankje, een 
appel en een welverdiende medaille.  
Een dikke proficiat aan al onze sportievelingen en een dikke merci aan de talrijk opgekomen 
supporters. 
 
Oudercontact 
 
Op woensdag 22 oktober krijgt u de kans om de vorderingen en het rapport van uw kind te 
bespreken met de klasjuf. Meer hierover verneemt u later via de klastitularis van uw kind. 
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Welkom nieuwe …. 
 
Deze maand verwelkomen wij in ons team achtereenvolgens twee ervaren, enthousiaste en 
zeer gemotiveerde dames.  
Mevr. Ilse van Buggenhout (juf Ilse voor onze kinderen), onze zorgcoördinator ad interim tot 
de start op 3 november van de definitieve zorgcoördinator voor onze school en mevr. 
Angelina Lorusso (juf. Angie voor de kinderen), de “nieuwe directeur”  van GBS De Kiem 
Wambeek.  
 
Aanpassingen Infobrochure en Afsprakennota 
 
Naast de wijzigingen aan het schoolreglement, die jullie vorige maand kregen, werd  
ook de infobrochure en afsprakennota aangepast. De volledige versie kan  
geraadpleegd worden op de schoolwebsite. Voorlopig blijft de schoolwebsite nog  
steeds bereikbaar via www.gbsdekiem.be . 
Wie graag een papieren versie ontvangt kan deze steeds bekomen via het secretariaat van 
de school. Geef gerust een seintje. 
 
Activiteitenkalender oktober 
 
01 oktober Labo voor het 3de leerjaar vm 
02 oktober Labo voor het 6de leerjaar nm 
6 oktober Rollebolle voor 2de en 3de kleuter 

Week van het bos voor 3de en 4de leerjaar vm 
Week van het bos voor 2de leerjaar A en B nm 

7 oktober Medisch onderzoek 5de leerjaar deel 1 in Denderleeuw nm 
9 oktober Labo voor 5 a en 5b nm 
13 oktober Uitstap naar het bos 1Ka-1K – 1Kb 

Week van het bos 1ste leerjaar W nm 
14 oktober Labo voor 4W nm 
15 oktober Pedagogische studiedag 
16 oktober Week van het bos 6w nm 
17 oktober Taartenslag 
20 oktober Uitstap naar het bos 2kk 
21 oktober Ploter  

3de leerjaar -  vm - Minoes 
4de leerjaar –nm -  Minoes 

22 oktober Rapport + oudercontact. 
27 oktober Start Herfstvakantie 
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Ter info: 
 De instapdagen van dit schooljaar:  

‐ Vanaf 2 jaar en 6 maanden zijn de meeste kindjes klaar voor de kleuterschool. Zij 
kunnen ingeschreven worden en komen dan voor de eerste keer naar school op de 
eerstvolgende instapdag: 

KINDEREN 
Geboren tot en met… komen na….   Dus vanaf…. 
03/05/12   Herfstvakantie            03/11/14 
05/07/12    Kerstvakantie             05/01/15 
01/08/12    Instap 1 februari    01/02/15 
23/08/12    Krokusvakantie   23/02/15 
07/10/12    Paasvakantie    20/04/15 
18/11/12    Hemelvaart    18/05/15 
 

‐ Daarom organiseert onze school een eerste opendeurdag in de onthaalklas. Je kan 
een kijkje nemen in en kennismaken met onze school- en kleuterwerking. 

‐  Allen van harte welkom op woensdag 19 november 2014 tussen 9u en 10u. 
Een individuele afspraak kan ook steeds en/of indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om 
ons te contacteren. 
 
Grootouderfeest: 

‐ Het grootouderfeest zal dit schooljaar uitzonderlijk doorgaan in de maand november, 
na de herfstvakantie. 
We plannen voor onze kleuters en grootouders een sportieve dag in het sportcentrum 
van Ternat en zullen oma’s en opa’s verwennen met een hapje en een drankje.  
 
Grootouders van onze kleuters krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. 
 

Tenslotte … 
 
… is voor mij, bij het posten van deze brief, met de krop in de keel de tijd van gaan 
gekomen. 
Het was voor mij een voorrecht en een waar genoegen te hebben mogen kennismaken en 
samenwerken met de kinderen en het team van GBS De Kiem Wambeek. 
Rotsvast overtuigd dat de aan onze school toevertrouwde kinderen worden omringd met 
uiterste zorg door een gedreven en professioneel team onder leiding van een enthousiaste 
directie, kan ik mij, vanaf volgende week, met een gerust hart opnieuw volledig toeleggen 
op mijn taak als directeur-coördinatie van de scholengemeenschap.  
Dank aan alle betrokkenen, leden van de inrichtende macht, de gemeentesecretaris, de 
ouders en alle personeelsleden voor het vertrouwen dat u mij schonk. 
 
Met vriendelijke groet, 
In naam van het Team GBS De Kiem Wambeek 
Jean-Pierre Mertens, Directeur GBS De Kiem Wambeek 


